
O BOLETIM ACADÊMICO tem por finalidade sistematizar 
e divulgar por informações úteis à pesquisa e a divulgação 
da publicação científica entre alunos e alunas, ex-alunos e 
alunas e o professorado do Programa de Pós-Graduação 
em Educação da Escola de Humanidades da PUCRS. 
Pretende ser uma forma de informações atualizada a 
partir da colaboração dos discentes e docentes das 
diferentes linhas de pesquisa do PPGEDU/PUCRS. O 
BOLETIM ACADÊMICO  é divulgado na primeira semana 
de cada mês junto a página do PPG/EDU ou pelo link: 
Boletim Acadêmico - PPG Edu/PUCRS

Estimados(as) colegas, neste mês de abril contamos com 
diversos eventos e periódicos com submissão aberta. Nesta 
edição surgiram duas novas seções: Informes e 
Oportunidades, com informações relevantes para 
acadêmicos da PUCRS.

Contamos com a contribuição de todos do Programa de 
Pós-Graduação em Educação nas seções do Boletim, envie 
suas ideias, sugestões, informações e/ou críticas para o 
e-mail de um dos membros da Equipe Editorial. 

Equipe Editorial do Boletim Acadêmico

REVISTA EDUCAÇÃO

A revista Educação é uma publicação científica da Faculdade 
de Educação, sob a responsabilidade do Programa de 
Pós-Graduação em Educação da PUCRS. Tem como 
propósito divulgar a produção científica original de 
pesquisadores brasileiros e estrangeiros, propiciando um 
diálogo entre os diferentes campos da educação. Publica 
artigos e ensaios inéditos, resenhas, entrevistas, traduções, 
entre outras contribuições acadêmicas. Mais informações 
em: Revista Educação - PUCRS

REVISTA BRASILEIRA DE PÓS-GRADUAÇÃO

A Revista Brasileira de Pós-Graduação (RBPG) é um periódico científico, editada pela Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior (Capes) desde 2004. Tem como objetivo publicar estudos, debates e experiências sobre a 
Pós-Graduação e recebe artigos durante todo o ano. Maiores informações: Revista Brasileira de Pós-Graduação

REVISTA EDUCAÇÃO POR ESCRITO

A revista eletrônica Educação Por Escrito do PPGEdu da 
PUCRS tem como objetivo a divulgação de investigações de 
Programas de Pós-Graduação em Educação. Nessa 
perspectiva, a revista assume uma vertente editorial que se 
propõe a publicar, divulgar e fomentar a produção de 
conhecimentos, criando e incentivando publicações 
periódicas próprias, e também através de publicações em 
parcerias com outros Centros de Investigação e Instituições, 
nacionais e estrangeiros. Maiores informações: Revista 
Educação por Escrito - PUCRS
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BOLETIM ACADÊMICO – EQUIPE EDITORIAL

EDITORIAL SUMÁRIO

REVISTA EDUCAÇÃO UNISINOS

A revista Educação Unisinos tem como objetivo elevar a 
qualidade da produção científica na área educacional, em 
nível nacional e internacional. Publica artigos inéditos, 
resultantes de pesquisas, bem como ensaios teóricos, 
resenhas e entrevistas de pesquisadores do país e do 
exterior.  Mais informações em: Educação Unisinos

REVISTA EDUCAÇÃO & REALIDADE

A revista Educação & Realidade da faculdade de Educação da 
UFRGS, publica artigos relacionados às várias áreas do campo 
da educação e suas interfaces com as artes, filosofia, letras, 
ciências sociais e humanas, resultantes de estudos teóricos, 
pesquisas, reflexões sobre práticas concretas ou debates 
polêmicos e atuais. Maiores informações: Educação e 
Realidade
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CADERNOS DE EDUCAÇÃO

Cadernos de Educação é uma publicação da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Pelotas 
(FaE/UFPel). A revista publica textos que possibilitem o debate no interior da pluralidade que se apresenta no 
campo educacional contemporâneo. Além dos artigos que constituem seu núcleo básico, outras modalidades de 
textos são regularmente publicadas como estudos teóricos, reflexões sobre práticas, discussões conceituais etc. 
Mais informações em: Cadernos de Educação

REVISTA EDUCAÇÃO UFSM

A revista Educação (UFSM) destina-se à publicação de trabalhos inéditos na área de Educação, resultantes de 
pesquisas e práticas educativas refletidas teoricamente. Compreende-se por trabalhos os artigos decorrentes de 
pesquisas teóricas ou empíricas, de experiências pedagógicas e de elaboração de resenhas. Mais informações 
em: Revista Educação - UFSM

QUALIS PERIÓDICOS

EDUCAÇÃO EM REVISTA

Educação em Revista é uma publicação trimestral do Programa de Pós graduação em Educação da Faculdade de 
Educação (FAE) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) que tem como objetivo divulgar conhecimentos 
científicos produzidos no campo da Educação. Publica artigos inéditos que trazem uma efetiva contribuição para 
o avanço da pesquisa educacional. São aceitos manuscritos que apresentem resultados de pesquisas empíricas 
ou teóricas ou revisões críticas sistemáticas e integrativas da produção científica e acadêmica na área. Mais 
informações em: Educação em Revista - UFMG

REVISTA BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

A Revista Brasileira de Educação Básica é um periódico eletrônico, de acesso aberto, para a divulgação 
das experiências escolares e das pesquisas em educação desenvolvidas na escola básica brasileira. Pretende 
publicar textos produzidos pelos(as) professores(as) da educação básica e das universidades brasileiras que 
trabalham em colaboração com os(as) mesmos(as). Mais informações em: Revista Brasileira de Educação 
Básica

REVISTA TEIAS – UERJ

Teias tem como escopo a publicação de trabalhos científicos/acadêmicos originais, o incentivo à pesquisa e ao 
debate da área da Educação, centrados nas suas relações com a sociedade. Teias publica artigos inéditos de 
autores brasileiros ou estrangeiros. Sendo organizada por números temáticos, aceita, portanto, apenas trabalhos 
que estejam dentro do campo de pertinência do tema proposto. Mais informações em: Revista Teias - UERJ

REVISTA EDUCAÇÃO E PESQUISA – USP

Educação e Pesquisa é uma revista trimestral da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, que 
aceita, para publicação, artigos inéditos na área educacional resultantes de pesquisa de caráter teórico ou 
empírico, bem como revisões da literatura de pesquisa educacional. Mais informações em: Revista Educação e 
Pesquisa

PERIÓDICOS
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REVISTA DE CIÊNCIAS HUMANAS – EDUCAÇÃO (RCH)

A Revista de Ciências Humanas - Educação (RCH) é um 
periódico semestral vinculado ao Programa de 
Pós-Graduação stricto-sensu em Educação - Mestrado em 
Educação da Universidade Regional Integrada do Alto 
Uruguai e das Missões, Câmpus de Frederico Westphalen- RS 
(PPGEDU/URI-FW). Tem por objetivo divulgar a produção 
científica na área da Educação estimulando o diálogo e o 
debate entre os pesquisadores da área de Educação. 

Dossiê: EPISTEMOLOGIAS E FORMAÇÃO DOCENTE
Prazo final para submissão: 15 de julho de 2017
Previsão de publicação: julho de 2017

Dossiê:  POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO E GÊNERO: A 
EDUCAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE INCLUSÃO DA MULHER 
NA SOCIEDADE
Prazo final para submissão: 15 de agosto de 2017
Previsão de publicação: dezembro de 2017
Mais informações em: Revista de Ciências Humanas (RCH)

EDUCAÇÃO, CULTURA E SOCIEDADE

A revista eletrônica Educação, Cultura e Sociedade, é uma 
iniciativa do Curso de Licenciatura Plena em Pedagogia, da 
Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), campus 
universitário de Sinop. Tem como objetivo a divulgação de 
conhecimentos científicos, por meio da publicação de 
trabalhos oriundos de estudos, pesquisas, experiências 
didático-pedagógicas e/ou de extensão sobre as temáticas 
relacionadas à área de Educação como: Formação de 
Professores, Movimentos Sociais, Políticas Públicas 
Educacionais, Educação e Tecnologia, Infância e Relações 
com o Saber, Ambiente, Cultura, Sociedade, 
Ensino-Aprendizagem, dentre outras temáticas afins. 

Dossiê: EDUCAÇÃO ESPECIAL NA PERSPECTIVA DA 
EDUCAÇÃO INCLUSIVA
Prazo final para submissão: 30 de abril de 2017
Mais informações em: Revista Educação, Cultura e 
Sociedade

QUALIS PERIÓDICOS

EDUCAÇÃO TEMÁTICA DIGITAL

A ETD – Educação Temática Digital é uma publicação 
eletrônica multidisciplinar, que se dedica à publicação de 
artigos da comunidade científica nacional e internacional que 
investiguem questões de interesse do campo educacional e 
áreas afins. O propósito da revista é possuir um escopo 
multidisciplinar atendendo todas as áreas que permeiam a 
Educação. Fluxo contínuo.

Chamada Pública Para Dossiês
Está aberta chamada pública para propostas de dossiês, sob 
demanda espontânea, para serem publicados nos anos de 
2018 e 2019. Para cada ano, serão selecionadas e publicadas, 
no mínimo, duas propostas. As propostas de dossiês devem 
ser encaminhadas até 31 de maio de 2017. Mais 
informações em: Periódicos UNICAMP
 

CHAMADAS DE ARTIGOS

CADERNOS DE CIÊNCIAS SOCIAIS DA UFRPE

A Revista Cadernos de Ciências Sociais da UFRPE está 
recebendo artigos, ensaios e resenhas para edição com 
publicação prevista para o primeiro semestre de 2017. As 
submissões de artigos, ensaios e resenhas para avaliação 
poderão ser feitas somente através do endereço eletrônico 
da revista (), onde os autores encontrarão todas as 
informações de FORMATAÇÃO e SUBMISSÃO do trabalho na 
aba SOBRE, tópico “DIRETRIZES PARA OS AUTORES”.
Somente serão aceitas submissões de trabalhos em que o 
primeiro autor possua titulação mínima de mestre.
Prazo final para submissão: 10 de abril de 2017
Mais informações em:
 www.journals.ufrpe.br/index.php/cadernosdecienciassociais
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NUANCES - ESTUDOS SOBRE EDUCAÇÃO
Nuances: estudos sobre Educação é uma revista online 
quadrimestral, de acesso aberto e gratuito, que publica 
trabalhos originais na área de Educação, visando publicar 
artigos inéditos resultantes de pesquisas, de estudos 
teóricos, de traduções, de resenhas, de reflexões críticas 
sobre experiências pedagógicas e outros documentos de 
interesse da área de Educação e de áreas afins.

Dossiê: LEITURA E FORMAÇÃO DE PROFESSORES
Prazo final para submissão: 9 de abril de 2017

Dossiê: EDUCAÇÃO E PRIMEIRÍSSIMA INFÂNCIA
Prazo para submissão: 10 de maio a 04 junho de 2017
Mais informações em: Revista Nuances - UNESP

REVISTA INTERNACIONAL DE FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES

O objetivo desta edição especial é reunir pesquisas 
desenvolvidas por pesquisadores nacionais e 
internacionais, que visam compreender o processo de 
transformação da profissão docente ao longo dos 
tempos e em espaços geográficos diferentes.
Prazo para envio de artigos: 18 de junho de 2017.

http://revistas.fw.uri.br/index.php/revistadech/index
http://revistas.fw.uri.br/index.php/revistadech/index
http://sinop.unemat.br/projetos/revista/index.php/educacao/index
http://sinop.unemat.br/projetos/revista/index.php/educacao/index
http://sinop.unemat.br/projetos/revista/index.php/educacao/index
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/listaConsultaGeralPeriodicos.jsf
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/listaConsultaGeralPeriodicos.jsf
http://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/etd/index
http://www.journals.ufrpe.br/index.php/cadernosdecienciassociais
http://www.journals.ufrpe.br/index.php/cadernosdecienciassociais
http://www.journals.ufrpe.br/index.php/cadernosdecienciassociais
http://revista.fct.unesp.br/index.php/Nuances/index
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XXVIII SIMPÓSIO DE POLÍTICA E ADMINISTRAÇÃO DA 
EDUCAÇÃO

Será promovido pela Associação Nacional de Política e 
Administração da Educação – Anpae em parceria com o Centro 
de Educação da UFPB, que ocorrerá no período de 26 a 
28/04/2017, na  Universidade Federal da Paraíba (UFPB) - João 
Pessoa - Paraíba - Brasil.  Mais informações: 
http://anpae.org.br/XXVIIISIMPOSIO/index.html

4to CONGRESO LATINOAMERICANO DE CIENCIAS 
SOCIALES

FLACSO convoca el IV Congreso Latinoamericano y 
Caribeño de Ciencias Sociales que se celebrará en la sede 
de FLACSO España en la ciudad de Salamanca, los días 
17,18 y 19 de julio de 2017. El objetivo del congreso es 
reflexionar sobre el estado actual de las ciencias sociales 
en América Latina y explorar los aportes académicos que 
se pueden hacer desde la región. Mais informações em: 
http://www.flacso.org/secretaria-general/4to-congreso-lati
noamericano-ciencias-sociales-salamanca-2017 

PORTO INTERNATIONAL CONFERENCE ON RESEARCH IN 
EDUCATION

A 1ª edição da Conferência Internacional do Porto de 2017 
sobre Pesquisa em Educação será realizada no Politécnico do 
Porto, Portugal, de 19 a 21 de Julho de 2017. Submissões de 
trabalhos até dia 15/01/2017. Mais informações em: 
https://porto-icre2017.eventqualia.net

EVENTOS ACADÊMICOS
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IX CONGRESSO BRASILEIRO DE HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO
O Congresso Brasileiro de História da Educação (CBHE), 
acontecerá de 15 a 18 de agosto de 2017, na cidade de João 
Pessoa (PB). Visite a página para maiores detalhes: 
http://www.ixcbhe.com/

III CONGRESSO INTERNACIONAL OBSERVARE
O OBSERVARE é uma unidade de investigação da 
Universidade Autónoma de Lisboa, convoca um Congresso 
Internacional a realizar nos dias 18 e 19 de Maio de 2017. 
Mais informações: 
http://observare.autonoma.pt/conference/pt/

I SEMINÁRIO LUSO-BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO 
INCLUSIVA
Será realizado nos dias 3, 4 e 5 de maio de 2017, 
propõem-se a refletir sobre os processos inclusivos nos 
diferentes espaços educativos, considerando os processos 
de ensino e de aprendizagem como centrais para a 
inclusão sócio educacional dos sujeitos com deficiência. 
Mais informações: Seminário LBEI

VII ENFORSUP E II INTERFOR
A realização do VII Encontro Inter-Regional Norte, Nordeste e 
Centro-Oeste sobre Formação Docente para a Educação Básica 
e Superior (Enforsup) e do II Encontro Internacional sobre 
Formação Docente para a Educação Básica e Superior (Interfor) 
justifica-se pela continuidade dos debates iniciados em 2008, 
com objetivo de consolidar mais um espaço de reflexão, 
socialização e sistematização de experiências de caráter 
científico, no âmbito da docência na educação básica e 
superior entre redes e grupos ou núcleos de pesquisa. O 
evento será realizado na Universidade Federal do Tocantins, no 
período de 12 a 15 de setembro. Mais informações: 
http://ww2.uft.edu.br/index.php/ii-interfor/apresentacao

CONGRESSO INTERNACIONAL DE FENOMENOLOGIA, 
EDUCAÇÃO E ARTE
O Evento cria espaços de encontros entre investigadores da 
área de Fenomenologia, Educação e Arte numa perspectiva 
transdisciplinar. O objetivo é oferecer possibilidades de 
diálogos entre a Fenomenologia, base orientadora do 
Congresso, com outras referências filosóficas e os referidos 
campos de saberes. Ocorrerá de 22 a 25 de outubro de 2017. 
Submissões de trabalhos e outras informações estão 
disponíveis em:  http://www.ufsj.edu.br/neccel/congresso.php

V SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
DA EDUCAÇÃO BÁSICA E SUPERIOR, O III ENCONTRO DE 
POLÍTICAS E PROCESSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E A XI 
SEMANA ACADÊMICA DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO 
EM GESTÃO EDUCACIONAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE SANTA MARIA
O evento ocorrerá entre os dias 21 a 23 de junho de 2017, 
tendo como tema “Educação para a cidadania global: 
políticas e práticas”. A submissão de trabalhos ocorrerá 
até dia 30/04. Mais informações em:  Seminário UFSM

5ª SEMANA DA ÁFRICA NA UFRGS
A 5ª Semana da África na UFRGS será realizada do dia 23 a 
26 de maio de 2017, com a temática Gênero e Participação 
Feminina. Contará com palestras, mesas de discussão, 
oficinas, atividades culturais e apresentação de trabalhos. 
Os resumos selecionados e apresentados no evento serão 
publicados na Revista da Semana da África na UFRGS do 
próximo ano, o envio do material deve ser realizado até dia 
30 de abril. Havendo interesse dos(as) autores(as) dos 
resumos em publicar os seus artigos na íntegra, deverão 
encaminhá-los até o início do evento (24/05). Mais 
informações: www.ufrgs.br/africa

III JORNADAS NACIONALES DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR Y I JORNADAS REGIONALES DE 
INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR
O evento ocorrerá entre os dias 25/10 e 27/10, na Universidade da República, em Montevidéu. A data limite para submissão 
de trabalhos é 16/4. Mais informações em: https://eventos.cse.udelar.edu.uy/indico/event/0/#

http://anpae.org.br/XXVIIISIMPOSIO/index.html
http://anpae.org.br/XXVIIISIMPOSIO/index.html
http://www.flacso.org/secretaria-general/4to-congreso-latinoamericano-ciencias-sociales-salamanca-2017
http://www.flacso.org/secretaria-general/4to-congreso-latinoamericano-ciencias-sociales-salamanca-2017
http://www.flacso.org/secretaria-general/4to-congreso-latinoamericano-ciencias-sociales-salamanca-2017
https://porto-icre2017.eventqualia.net/
https://porto-icre2017.eventqualia.net/
http://www.ixcbhe.com/
http://www.ixcbhe.com/
http://observare.autonoma.pt/conference/pt/
http://observare.autonoma.pt/conference/pt/
http://www.pucrs.br/eventos/inst/educacaoinclusiva2017/
http://ww2.uft.edu.br/index.php/ii-interfor/apresentacao
http://ww2.uft.edu.br/index.php/ii-interfor/apresentacao
http://www.ufsj.edu.br/neccel/congresso.php
http://coral.ufsm.br/seminariopoliticasegestao/2017/
http://www.ufrgs.br/africa
https://eventos.cse.udelar.edu.uy/indico/event/0/#
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X OLIMPÍADA DE FILOSOFIA DO RIO GRANDE DO SUL: 
SE NOSSOS PASSOS VÊM DE LONGE, O QUE SABEMOS DE 
NOSSAS HERANÇAS ANCESTRAIS?

De 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2017 | Inscrições até dia 31 
de Agosto. Informações em pelo e-mail: 
ixolifrs@gmail.com cel. 51 98054 7507 
ETAPA PRÉ-OLÍMPICA: “Estudos sobre a Filosofia com 
crianças e jovens: fundamentos e metodologias”. “ 
Compreensões acerca da Olimpíada de Filosofia: pensar 
por si mesmo e com outros”. Dias:  07 e 08 de abril. Mais 
informações em: 
https://www.ufrgs.br/olimpiadasdefilosofia/  

ENCONTRO PARANAENSE DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
O encontro se constitui em uma importante instância de diálogo e 
cooperação no campo da educação e das ações relacionadas ao meio 
ambiente e a sociedade. O evento terá como sede em 2017, a cidade 
de Curitiba, capital do Estado do Paraná, coordenado pela 
Universidade Federal do Paraná em parceria com diversas instituições 
e redes de educadores ambientais, ocorrerá entre os dias 17 e 19 de 
MAIO de 2017. Mais informações: http://www.epea2017.ufpr.br/

EVENTOS ACADÊMICOS
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EDUCERE - XIII Congresso Nacional de Educação
O EDUCERE – Congresso Nacional de Educação - é um 
evento realizado a cada dois anos, com o objetivo de 
promover reflexões sobre formação, prática e pesquisa 
educacionais em um contexto globalizado, diversificado e 
de forte demanda social. O EDUCERE, ocorrerá em 
parceria com o IV Seminário Internacional de 
Representações Sociais, Subjetividade e Educação – SIRSSE 
e o VI Seminário Internacional sobre Profissionalização 
Docente (SIPD/CÁTEDRA UNESCO) O evento será 
realizada de 28 a 31 de agosto de 2017 na cidade de 
Curitiba/Paraná/ Brasil. Submissão de trabalhos até dia 
15/05. Mais informações em: http://educere.pucpr.br/ 

SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS EM 
EDUCAÇÃO
Atentos a uma agenda de dimensões transnacionais com 
atravessamentos nas políticas de avaliação já experienciadas 
em diversos países, os docentes e pesquisadores da Linha de 
Pesquisa Educação, Políticas Públicas e Cidadania do 
Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade do 
Oeste de Santa Catarina (PPGEd) promovem o Seminário 
internacional de políticas públicas em educação com o tema 
“Avaliação educacional, prestação de contas e 
responsabilização (accountability) em contextos ibero e 
latino-americanos”. O evento ocorrerá entre os dias 23 e 24 
de maio, com inscrição de trabalhos até dia 15/04.  O evento 
ocorrerá na Universidade do Oeste de Santa Catarina, no 
Auditório Jurídico - Campus Unoesc Joaçaba. Mais informações 
em:  
http://www.unoesc.edu.br/cursos/evento-single/seminario-int
ernacional-de-politicas-publicas-em-educacaeo1

BOLSAS DE ESTUDO

BOLSAS ROTARY CLUB

A Fundação Rotary oferece bolsas para financiar 
cursos de pós-graduação em qualquer país onde a 
Fundação esteja presente. São seis áreas de foco, e as 
bolsas podem ser de um a cinco anos, com o valor 
mínimo de 30 mil dólares. As inscrições são 
recebidas o ano todo. Mais informações em: 
Rotary Club

BOLSAS UNIVERSIDADE DE BOLONHA - ITÁLIA

A Universidade de Bolonha, na Itália, está com 
inscrições abertas para bolsas de estudos para 
graduação e mestrado. São oferecidos cursos em 
diversas áreas do conhecimento. No total, são 32 
para mestrado – no valor total de 11 mil euros por 
ano acadêmico. As inscrições estão abertas até o dia 
31 de março e devem ser feitas por meio da 
plataforma Studenti Online. Mais informações em: 
Bolsas Universidade de Bolonha

UNIVERSIDADE JÁDEN - ESPANHA

A Universidade de Jáen, localizada na região da 
Andaluzia, está oferecendo 45 bolsas integrais para 
estudantes internacionais em seus cursos de mestrado. 
As bolsas são integrais e cobrem, além da isenção total 
dos custos de matrícula e mensalidades, uma ajuda de 
custo no valor de 3.000 euros por ano durante o 
período de estudos. O aluno também tem acesso a um 
curso de espanhol gratuito caso não seja fluente na 
língua. As inscrições estão abertas até o dia 30 de abril 
e podem ser feitas pelo site da universidade. Mais 
informações em: Becas Jáden

mailto:ixolifrs@gmail.com
mailto:ixolifrs@gmail.com
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https://www.ufrgs.br/olimpiadasdefilosofia/
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http://www.epea2017.ufpr.br/
http://educere.pucpr.br/
http://www.unoesc.edu.br/cursos/evento-single/seminario-internacional-de-politicas-publicas-em-educacaeo1
http://www.unoesc.edu.br/cursos/evento-single/seminario-internacional-de-politicas-publicas-em-educacaeo1
http://www.unoesc.edu.br/cursos/evento-single/seminario-internacional-de-politicas-publicas-em-educacaeo1
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http://www.ujaen.es/serv/vicint/assets/uploads/docs/internos/Convocatoria_Beca_Talento.pdf


ASSESSORIA ESTATÍSTICA AOS ACADÊMICOS DA PUCRS 

A PUCRS disponibiliza assessoria estatística aos Cursos de Pós-Graduação da Universidade. O atendimento será realizado no 
prédio 30 (bloco C, térreo), mediante hora marcada, pelo ramal 3531. Seguem relação de horários de atendimento:

SELEÇÃO DE PROFESSORES - UNIVEL 

A UNIVEL, com sede em Cascavel, está selecionando Professores Mestres e Doutores para fazer parte de seu corpo docente 
nos cursos de: Engenharias (Civil,Produção e Mecânica), Ciências Contábeis, Comunicação Social (Jornalismo, PP, Fotografia, 
Design Gráfico), Educação (Pedagogia e Artes) e Gastronomia. Os currículos devem ser enviados para: cv@univel.br | Conheça 
a Instituição: http://www.univel.br/institucional/univel-20-anos

CONCURSO DOCENTE

Está em andamento o concurso para docente na área de Gestão Educacional, no Departamento de Ciências da Educação da 
Universidade Federal de São João del-Rei. O período de inscrição é de 16/03 à 14/04/2017. 
Mais informações em: 
http://www.ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/secop/2017/Editais/CPD%20015%202017%20-%20GESTAO%20EDUCACIONAL
%20retificado-%20DECED.pdf
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INFORMAÇÕES CNPq E CAPES

CAPES DIVULGA REGULAMENTO DA AVALIAÇÃO 
QUADRIENAL 2017

Foi publicada no Diário Oficial da União do dia 27 de março, a 
Portaria nº 59, que dispõe sobre o Regulamento da Avaliação 
Quadrienal 2017, que compreende os anos de 2013 a 2016, 
para programas acadêmicos e profissionais. No documento, 
constam os objetivos e parâmetros da Avaliação Quadrienal 
2017, as normas para a avaliação dos programas de 
pós-graduação, informações sobre o processo, calendário, 
resultados e pedidos de reconsideração, além das fichas de 
avaliação de programas acadêmicos, profissionais e em rede. 
Mais informações em: Avaliação Quadrienal

EDITAL DE APOIO A EVENTOS CIENTÍFICOS

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (CAPES) divulga nesta quarta-feira, 1º, o Edital nº 
03/2017, referente à chamada pública no âmbito do 
Programa de Apoio a Eventos no País (PAEP), com objetivo 
de selecionar propostas para apoio financeiro à realização 
de eventos científicos, tecnológicos e culturais de curta 
duração no país, com envolvimento de pesquisadores, 
docentes e discentes dos programas de pós-graduação. Esta 
chamada atenderá os eventos previstos para o período de 
1º de agosto de 2017 a 31 de janeiro de 2018. As 
inscrições deverão ser feitas até o dia 24 de abril. Mais 
informações em: EDITAL CAPES

mailto:cv@univel.br
http://www.univel.br/institucional/univel-20-anos
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http://www.capes.gov.br/component/content/article/36-salaimprensa/noticias/8301-edital-apoia-a-propostas-de-eventos-cientificos-no-pais


7

POSSIBILIDADES FRUITIVAS

ARTES VISUAIS

A FONTE DE DUCHAMP: 100 ANOS DA ARTE 

CONTEMPORÂNEA

O Museu de Arte do Rio Grande do Sul tem o prazer de 
convidar, dia 07 de março, terça-feira, às 19h, para a 
exposição “A Fonte de Duchamp: 100 Anos da Arte 
Contemporânea”, com curadoria de José Francisco Alves. A 
mostra tem o objetivo de marcar os 100 anos de Fonte, 
obra icônica de Marcel Duchamp (1887-1968), considerada 
uma das obras de arte mais importantes do Séc. XX. A 
entrada é franca.

Outras informações: 
http://www.margs.rs.gov.br/midia/a-fonte-de-duchamp-100
-anos-da-arte-contemporanea-acervo-do-margs/

EXPOSIÇÃO: AS CORES DO DESERTO
De Jorge Oleques Selecionado no “Concurso de Fotografias 
AAMARGS - MARGS”   Visitação de 10 de março a 30 de 
abril de 2017. Local: Bistrô do MARGS. De segunda a sexta, 
das 11h às 21h Sábados, domingos e feriados, das 11h às 
19h.

METAMORPHOSIS: COLAGENS DE GENE JOHNSON
Abertura 16 de março de 2017, quinta-feira, às 19h   
Visitação. De 17 de março a 9 de abril de 2017, nas Salas 
Negras De terças a domingos, das 10h às 19h, MARGS. 
Entrada franca.

MATÉRIA E EXPRESSÃO - O TRIDIMENSIONAL
Mostra permanente de esculturas na Pinacoteca Aldo 
Locatelli (Praça Montevidéu, 10), das 9h às 12h e das 
13h30min às 18h. Entrada franca. 

TEATRO

O Teatro Carlos Carvalho da Casa de Cultura Mario 
Quintana recebe nos dias 7, 8 e 9 de abril, às 19h, o 
espetáculo “As criadas”. Ingresso: R$ 30. Desconto de 50% 
para estudantes e idosos.

“NAS BECOLÂNDIA OU O ALFAIATE VALENTE”

Data: 7, 8 e 9 de abril | 16h. Local: Teatro Bruno Kiefer – 6º 
andar da CCMQ (Andradas, 736). Ingressos: R$ 30. 
Desconto de 50% para estudantes, classe artística e idosos. 
Agendamentos para grupos ou escolas, com preços 
diferenciados, podem ser realizados através do E-mail: 
ciateatralnosencena@gmail.com

DANÇA

A Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ) recebe nos 
meses de março, abril e maio as oficinas Jogos e Práticas 
de Contato Improvisação e Jam. As atividades iniciam na 
próxima terça-feira (7), das 18 às 21h, na Sala Marcos 
Barreto (4º andar da CCMQ). A contribuição é 
espontânea. Podem participar pessoas com ou sem 
experiência em dança e indicado para atores que querem 
trabalhar e desenvolver a improvisação, habilidades do 
corpo, resgatando a espontaneidade, sensibilidade e 
criatividade. Mais informações pelo e-mail 
marianakonrad@gmail.com

 
CINEMA

EU NÃO SOU SEU NEGRO (I Am Not Your Negro – 
EUA/França/Bélgica, 2016, 95min). Documentário de Raoul 
Peck, com Samuel Jackson. Imovision, 12 anos.
Local: Sala Eduardo Hirtz. Horários: 15h30min. Período: 
de 30 de março a 5 de abril (não haverá esta sessão na 
sexta, sábado e domingo – dias 31/03, 1 e 2/04). Ingressos:  
terças, quartas e quintas R$ 12,00; de sexta a domingo e 
feriados R$ 14,00 – desconto de 50% para estudantes, 
idosos e clientes do Banrisul.

MOSTRA DE VÍDEO INDEPENDENTE NA CASA DE 
CULTURA MARIO QUINTANA: A Casa de Cultura Mario 
Quintana recebe nesta quarta-feira (5) mais uma edição da 
Mostra de Vídeo Independente. As exibições ocorrem a 
partir das 19h30, no Auditório Luis Cosme (4º andar). A 
mostra é gratuita ocorre, tradicionalmente, na primeira 
quarta-feira de cada mês. Atrações: UM CONTO DE 
SOLIDÃO (Minas Gerais. Ficção. Direção de Essi Rafael). 
AJUSTA CAUSA (Esteio. Ficção. Direção de Maurício Rocha). 
DE VOLTA AO COMEÇO (Gravataí. Ficção. Direção de 
Antônio Ferreira). QUERIDO RANCHO (Porto Alegre. 
Ficção. Direção de Teka Hoffmann e Adriano Nascente da 
Silva). 
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MÚSICA

OFICINA GRATUITA DE DISCOTECAGEM: A Casa de Cultura 
Mario Quintana promove no dia 29 de abril uma oficina 
gratuita de DJ com técnicas básicas de discotecagem e 
scratches, com o DJ Piá. O encontro ocorre das 14h às 18h, 
no auditório Luis Cosme (4º andar da CCMQ). A atividade é 
aberta para todas as idades, a partir dos 12. As inscrições 
devem ser feitas entre os dias 4 e 28 de abril pelo e-mail  
oficinadediscotecagemdj@gmail.com
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